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Анотація

У підручнику на основі досягнень адміністративно-правової науки, сучасного
адміністративного законодавства України і практики його застосування
висвітлено основні питання курсу адміністративного права України.  

Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних спеціальностей вищих
закладів освіти, а також наукових і практичних працівників.
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